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Dean’s Talk
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สถานการณการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) อย่างต่อเนื ่อง สงผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการ

ทำางาน การสอน ของคณาจารยและบุคลากร รวมถึงการเรียนของ

นักศึกษา อย่างปฏิเสธไม่ได้ อย่างไรก็ตาม คณะวิทยาศาสตร์ยัง

ต้องขับเคลื่อน และเดินไปข้างหน้าท่ามกลางวิกฤตนี้ เราสามารถ

ร่วมแรงร่วมใจผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสูง ส่งเสริมศักยภาพ

นักศึกษาระดับ ตรี โท เอก ตลอดจนการสร้างแรงบันดาลใจในการ

เรียนวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียน จะเห็นได้ว่าชาวคณะวิทยาศาสตร์

สามารถสร้างสรรค์ผลงานฝ่าโควิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล  ถื อ เ ป็ น เ รื ่ อ ง น่ า ยิ น ดี แ ล ะ ชื ่ น ช ม อ ย่ า ง ยิ่ ง 

ข อ ข อ บ คุ ณ ทุ ก ท่ า น ที่ ทุ ่ ม เ ท  เ สี ย ส ล ะ เ พื่ อ ค ณ ะ ทั้ ง

ทางตรงและทางอ้อม  สถานการณ์ โควิด ไม่อาจคลี่ คลาย

โดยง่าย หน้าที่ของเราจึงต้อง “เรียนรู้ที ่จะอยู่กับไวรัส” ให้

ได้  ซึ ่ งจะ เป็นทางรอดฝ่า โควิด  ใช้ชี วิตด้วยความปกติ ใหม่ 

(new normal) ทั ้งการเว้นระยะห่างสังคม ใส่ ใจดูแลสุขภาพ 

สวมหน้ากากอนามัย  ล้างมือบ่อยๆ ฯลฯ ขอให้ทุกท่านมี

พ ลั ง ที่ จ ะ ต่ อ สู้ กั บ ชี วิ ต ผ่ า น อุ ป ส ร ร ค ทั้ ง ห ล า ย ไ ป ไ ด้ ด้ ว ย ดี  

What’s Inside
เนื้อหาในจดหมายข่าว

            คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
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คณะผู้จัดทำา 
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ที่ปรึกษ� :  ศาตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

บรรณ�ธิก�ร : ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร      ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา

              นักศึกษาและวิชาชีพ

กองบรรณ�ธิก�ร
นายเพลิน  วิชัยวงศ์    นักประชาสัมพันธ์ ชำานาญการพิเศษ
นางทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร   นักประชาสัมพันธ์ ชำานาญการ

ศิลปกรรม 
นายธวัชชัย  สลางสิงห์  อาจารย์ประจำาสาขาเทคโนโลยี
    สารสนเทศและการสื่อสาร
    แขนงเกมและดิจิทัลคอนเทนต์ 

Cover News
ข่าวจากหน้าปก

อีกหนึ่งผลง�นที่ภ�คภูมิใจของคณะวิทย�ศ�สตร ์

มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�น ี ที่ประสบความสำาเร็จในการนำา

ว�รส�รวิทย�ศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์ศึกษ�(JSSE) 

เข้ารับการประเมินเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ในการประเมิน

คุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ ในฐานข้อมูล TCI รอบ

ที่  4 (2563-2567) โดย ศูนย์ TCI  ได้ทำาการประเมิน

คุณภาพวารสารวิชาการเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำา

ปี พ.ศ. 2564 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งประกาศ

ผลการประเมินคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI 

ผ่านทางเว็บไซต์ https://tci-thailand.org/?p=6479 

เมื่อวันที่  30 มิถุนายน 2564 ผลปรากฏว่า วารสาร

วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการประเมินคุณภาพ

ให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ผ่านการพิจารณาเข้าสู่

ฐาน TCI และมีข้อมูลบทความที่ TCI รับรอง ตั้งแต่ฉบับ

ของปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นไปจนถึง 31 ธันวาคม 2567 

จ า ก ค ว า ม สำ า เ ร็ จ ใ น ค รั้ ง นี้  ค ณ ะ

วิทยาศาสตร์ต้องขอขอบคุณ รองศ�สตร�จ�รย์  

ด ร . ศั ก ดิ์ ศ รี   สุ ภ � ษ ร  บ ร ร ณ า ธิ ก า ร  ผู้ ก่ อ ต้ั ง

ที่ ผ ลั ก ดั น ใ ห้ เ กิ ด ว า ร ส า ร ดั ง ก ล่ า ว ขึ้ น  พ ร้ อ ม ทั้ ง 

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. ปุริม  จ�รุจำ�รัส บรรณาธิการ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์         

ดร.ก�นต์ตะรัตน์  วุฒิเสล� กองบรรณาธิการจัดการ

วารสาร ตลอดจนกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิทุก

ท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม ณ ที่นี ้ โดยทีมบรรณาธิการวารสาร

จะเดินหน้าพัฒนาวารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ศกึษาใหม้คีณุภาพยิง่ ๆ  ขึน้ เพือ่ทำาหนา้ทีเ่ป็นสื ่อกลางในการ

เผยแพร่องค์ความรู ้ใหม่ที ่ทันสมัยในด้านวิทยาศาสตร์

ทุกสาขาและวิทยาศาสตร์ศึกษาสู ่สาธารณชน สนใจ

ส่งบทคว�มตีพิมพ์และเผยแพร่ ได้ที่ https://so04.

tci-thaijo.org/index.php/JSSE  ตั้งบัดนี้ เป็นต้นไป
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คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมตุ้มโฮมฮักแพง 
สงกรานต์วิถีใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิทยาศาสตร์ฉีดพ่นหมอกควัน กำาจัดยุงลายเพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก

คณะวิทย�ศ�สตร์ ร่วมกับ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี 

จัดกิจกรรมตุ้มโฮมฮักแพง สงกร�นต์วิถีใหม่ มห�วิทย�ลัย

อุบลร�ชธ�นี เพื่อสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม เนื่อง

ในโอกาสวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยเรา โดยมี ผู้ช่วย

ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีช�  อธิการบดี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีสรงน้ำาพระและกล่าวอวยพรพร้อมให้

โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากนั้น ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ศิริพร  

คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี ได้ดำ�เนิน

ก�รจ้�งบริษัทเพื่อฉีดพ่นหมอกควันกำ�จัดยุงล�ย เพื่อป้องกัน

และกำาจัดแหล่งแพร่เชื้อยุงลาย เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด

โรคไข้ เลือดออก เนื่องจากปัจจุบันโรคไข้ เลือดออก (dengue 

hemorrhagic fever) เป็นโรคที่ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี 

(dengue virus) โดยมียุงลายเป็นพาหะนำาโรค มักพบในประเทศเขต

ร้อนและระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปี อาการของโรคไข้เลือดออก

จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร และ

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีรดน้ำาดำาหัวขอพรอธิการบดี

และผู้อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งในปีนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ทุกคนได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ณ ธรรมศาลา และลานกิจกรรม

อาคารวิจัย  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มีตั้งแต่ไม่รุนแรงมากนักไปจนถึงเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษา

อย่างทันท่วงที เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ บริเวณรอบ

อาคารวิจัย อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ชีวภาพ) อาคารฟิสิกส์ 

อาคารเคมี อาคารปฏิบัติการแก้ว อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยี

ยางและพอลิเมอร์ อาคารต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ด้านพลังงาน โรงเรือนต้นแบบ และบริเวณหอพักราชพฤกษ์ 1

News & Events
ข่าวและกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
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คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ สู้โควิด-19 ผนึกกำาลังทำาสเปรย์การ์ด
แบบพกพา แจกนักศึกษาช่วงเปิดเทอม

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ 
สำานักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 
กรมทรัพยากรธรณี ประชุมเพื่อ
วางแผนการจัดวางตัวอย่างหิน
ในบริเวณพื้นที่แหล่งเรียนรู้ทาง
ธรณีวิทยา และดาราศาสตร์ อุทยาน
ศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มนำ้าโขง

คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี ผนึก

กำาลังจัดทำาสเปรย์แอลกอฮอล์ ในรูปแบบสเปรย์การ์ด (Spray 

Card) แบบพกพา สำาหรับแจกนักศึกษา เตรียมความพร้อมด้าน

ความปลอดภัย เพื่อป้องกันเชื้อ Covid-19 ในช่วงที่ เปิดภาค

การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 นำาทีมโดย รองศ�สตร�จ�รย์ 

ดร.พรพรรณ พึ่งโพธิ์ หัวหน้าภาควิชาเคมี พร้อมคณาจารย์และ

นักศึกษา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ ์  คณบดีคณะ

วิทยาศาสตร์ กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์ ตระหนักถึงความ

ปลอดภัยในการป้องกันเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งภายใน

และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ได้

รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัยดำาเนินการจัดทำาและส่งมอบ

แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ ให้กับมหาวิทยาลัยในกิจกรรม U2T สู้

คณะวิทย�ศ�สตร์ ร่วมกับ สำ�นักง�นทรัพย�กรธรณี 

เขต 2 กรมทรัพย�กรธรณี จัดก�รประชุมเพื่อว�งแผนก�ร

จัดว�งตัวอย่�งหินในบริเวณพื้นที่แหล่งเรียนรู้ท�งธรณีวิทย�

และด�ร�ศ�สตร์ อุทย�นศิลปวัฒนธรรมอีส�นและลุ่มน้ำ�

โขง โดยมี ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะ

วิทยาศาสตร์ เป็นประธานและกล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ 

ดร.ถนัดกิจ  ช�รีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานและภูมิทัศน์ สำานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

ดร.ประดิษฐ์  นูเล นักธรณีวิทยาชำานาญการพิเศษ พร้อมผู้แทน

จากสำานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จำานวน 15 คน ในการ

ภัยโควิด (U2T COVID WEEK) “รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้�ย 

สร้�งคว�มปลอดภัยในชุมชน” เพื่อนำาแจกจ่ายให้กับโรงเรียน

ชุมชนในพื้นที่ 15 ตำาบล เขตอำาเภอวารินชำาราบ อำาเภอสิรินธร 

และอำาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงเดือนพฤษภาคม 

2564 ที่ผ่านมา ในส่วนของภายในมหาวิทยาลัย ภาควิชาเคมี 

คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดทำาสเปรย์ แอลกอฮอล์ ในรูปแบบสเปรย์

การ์ด (Spray Card ) แบบพกพา แบบหัวฉีดละออง ใช้หมดสามารถ

เติมได้ ปริมาณบรรจุ 20 ml. สำาหรับแจกจ่ายให้นักศึกษา ซึ่ง

ในเบื้องต้นกำาหนดให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และพร้อมจัด

ทำาต่อเนื่องให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไป 

หน่วยง�นที่สนใจสอบถ�มเพิ่มเติมได้ที่ ภ�ควิช�เคมี คณะ

วิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี โทรศัพท์ 045-353407

ประชุมเพื่อวางแผนการจัดวางตัวอย่างหินในบริเวณพื้นที่แหล่ง

เรียนรู้ทางธรณีวิทยาและดาราศาสตร์ อุทยานศิลปวัฒนธรรม

อีสานและลุ่มน้ำาโขง โดยคณะวิทยาศาสตร์ทำาหน้าที่ติดต่อประสาน

งานกรมทรัพยากรธรณี และสำานักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 ได้

ความร่วมมือในการจัดหาตัวอย่างหินและจะดำาเนินการจัดวางให้แล้ว

เสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564 ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ

ดำาเนินงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อรองรับ

การจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์

และธรณีวิทยาต่อไป จากประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 

2564 ณ ชั้น 1  ห้องประชุม Sc 113  อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
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News & Events
ข่าวและกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัด 
“ค่าย 1 และค่าย 2 โอลิมปิก
วิชาการ ปีการศึกษา 2563”

คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี จัด “ค่�ย 

1 และค่�ย 2 โอลิมปิกวิช�ก�ร ปีก�รศึกษ� 2563” โครงการ

ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้�พี่น�งเธอ เจ้�ฟ้�กัลย�ณิวัฒน� 

กรมหลวงนร�ธิว�สร�ชนครินทร์ (สอวน.) โดยมูลนิธิส่งเสริม

โอลิมปิกวิช�ก�รและพัฒน�ม�ตรฐ�นวิทย�ศ�สตร์ศึกษ� ใน

พระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้�พี่น�งเธอ เจ้�ฟ้�กัลย�ณิวัฒน� 

กรมหลวงนร�ธิว�สร�ชนครินทร์ (สอวน.)  กำาหนดจัดค่าย 

1 โอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2563 เริ่มจากค่ายชีววิทยา

โอลิมปิก จัดเมื่อวันที่ 16 - 27 เมษายน 2564 ค่ายเคมีโอลิมปิก 

ค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก ค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก ค่ายคอมพิวเตอร์

โอลิมปิก ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

และค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัด

เมื่อวันที่ 16 - 30 เมษายน 2564 และในส่วนของค่�ย 2 โอลิมปิก

วิช�ก�ร ปีก�รศึกษ� 2563 โดยกำาหนดจัดค่ายชีววิทยาโอลิมปิก 

จัดเมื่อวันที่ 3 - 15 พฤษภาคม 2564 ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย จัดเมื่อวันที่ 3 - 29 พฤษภาคม 2564 ค่าย

ฟิสิกส์โอลิมปิก จัดเมื่อวันที่ 6 - 19 พฤษภาคม 2564 ค่ายเคมี

โอลิมปิก ค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก จัดเมื่อวันที่ 6 - 20 พฤษภาคม 

2564 และค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก จัดเมื่อวันที่ 7 - 20 พฤษภาคม 

2564 ที่ผ่านมา ซึ่งการจัดค่ายทั้ง 2 ค่าย เป็นหนึ่งในโครงการแผน

ปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนยุทธศาสตร์คณะ

วิทยาศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน

การบูรณาการงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชน และสังคมบนพื้นฐาน

ความพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน โดยมี รองศ�สตร�จ�รย์ 

ดร.เชิดศักดิ์  บุตรจอมชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้รับผิดชอบและดูแล

โครงการค่าย 1 และค่าย 2 โอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2563 มี

นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก และนักเรียนโควตา/นักเรียนอดีต

ผู้แทนศูนย์สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำานวนมาก โดยการจัดค่าย

โอลิมปิกวิชาการปีนี้ทั้ง 2 ค่าย กำาหนดจัดขึ้นแบบผสมผสาน onsite 

และ online ภายใต้การภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ณ คณะวิทยาศาสตร์
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Awards Received
รางวัลทีได้รับ

นร.วมว. คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ-ร.ร.ลือคำาหาญวารินชำาราบ 
คว้า 5 รางวัล ระดับนานาชาติ MYSCE 2021

คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี ขอแสดง

คว�มยินดีกับ นักเรียนโครงก�ร วมว. ศูนย์มห�วิทย�ลัย

อุบลร�ชธ�นี โรงเรียนลือคำ�ห�ญว�รินชำ�ร�บ เป็นตัวแทนศูนย์

มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี สร้�งชื่อเสียงคว้� 5 ร�งวัล 2 เหรียญ

ทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ระดับน�น�ช�ติ จ�ก

ง�นประชุมวิช�ก�ร Malaysia International Young Scientists 

Competition and Exhibition 2021 (MYSCE 2021) จัด

โดย Malaysia Young Scientists Organisation (MYSO) 

ประเทศม�เลเซีย เมื่อวันที่ 20 - 21 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา  

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.สุระ  วุฒิพรหม ผู้อำานวยการ 

โครงการ วมว. ศ ูนย ์มหาว ิทยาล ัยอ ุบลราชธาน ี  โรงเร ียน

ลือคำาหาญวารินชำาราบ เปิดเผยว่า นักเรียนโครงการสนับสนุน

การจัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำากับดูแล

ของมหาวิทยาลัย หรือ วมว. ศูนย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

สร้างชื่อเสียงสามารถคว้า 5 รางวัล ระดับนานาชาติ ประกอบด้วย

1. ร�งวัลเหรียญทอง ได้แก่ น�ยธีรวุฒิ พลอยจินด�มณี 

และน�ยวุฒิชัย รชตภคนันท์ ท่ีปรึกษ� : น�ยศตภิษัช ไกรษี 

และผู้ช่วยศ�ตร�จ�รย์ ดร.ชัชวิน น�มมั่น จากผลงาน Car 

Accident Monitoring and Prevention System Using Driver’s 

Drowsiness Detection สาขา Physics and Engineering

2.  ร�งวัลเหรียญทองแดง ได้แก่ น�งส�วพิพรรธต� 

บุ ญ ง อ ก  แ ล ะ น � ง ส � ว ป วี ณ์ ญ � ก ร   ขั ด โ พ ธิ์  ที ่ ป รึ ก ษ � 

:  ผู้ ช่ วยศ�สตร�จ�รย์  ด ร . รัก เกียรติ  จิ ต ค ติ  จ า ก ผ ล

งานเร่ือง Biodegradable Cushioning Foam from Natural 

Composite Rubber and Extracted Cellulose Coted on 3D 

Mold for Laboratory Glasswareสาขา Environmental Science

3. ร�งวัลเหรียญเงิน ได้แก่ น�งส�วบัณฑิต� น่�บัณฑิต 

น�งส�วสิริกร วิทศิริ น�งส�วไอย์รัก นพพิบูลย์ และ น�ยรชต 

วงใหญ่ ท่ีปรึกษ� : ดร.องอ�จ เทียบเก�ะ จากผลงาน Real-time 

Monitoring of Iron Oxide-Based Magnetic Nanoparticles for 

Escherichia coli Detection in Vitro using a High Sensitivity 

Magnetic Impedance Sensor สาขา Physics and Engineering

4. ร�งวัลเหรียญเงิน ได้แก่ น�งส�วพลอยชมพู ตีย�พันธ ์

และน�งส�ววภิ�ภรณ์   ไพบูลยม์ัน่คง ทีป่รกึษ� : ผูช้ว่ยศ�สตร�จ�รย ์

ดร.กัลย์ชิญ�ภัท อริยะเช�ว์กุล จากผลงาน Antimicrobial Activity 

of Bioactive Compounds from Soil Bacteria สาขา Life Science

5.  ร�งวัลเหรียญทองแดง  ได้ แ ก่  น�งส�วกรชวัล 

ศรีสุข น�งส�วจิตรวรรณ ตันติปัญจพร และน�งส�วฐิติก�นต์  

เช�ว์ศรีกุล ที่ปรึกษ� : น�ยส�ยชล พิมพ์มงคล จากผลงาน

เรื่อง Smart Water Leak Detection with Automatic Water and 

Electricity Shutoff Devices สาขา Physics and Engineering

นับ เ ป็นอีกหนึ่ งคว�มภ�คภูมิ ใจของมห�วิทย�ลัย

อุบลร�ชธ�นี และคณะวิทย�ศ�สตร์ ที่นักเรียนและอ�จ�รย์

ที่ปรึกษ�ผลง�น โรงเรียนลือคำ�ห�ญว�รินชำ�ร�บ ที่ เ ป็น

ตัวแทนศูนย์มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นีและได้สร้�งชื่อเสียงให้

แก่โครงก�ร วมว. ศูนย์มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี ในครั้งน้ี 
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คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี ขอแสดง

คว�มยินดีกับ น�ยธีรวุฒิ  พลอยจินด�มณี และ น�ยภูดิศ  

ทัดเทียม นักเรียนโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

โรงเรียนลือคำาหาญวารินชำาราบ เป็นตัวแทนศูนย์มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีส่งโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า) เข้าร่วม

การแข่งขันเป็นแบบแบบออนไลน์ ภายใต้ชื่อโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ : 

ระบบตรวจสอบและป้องกันอุบัติเหตุทางรถยนต์โดยใช้การตรวจ

จับอาการง่วงนอนของผู้ขับขี่ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รับเงิน

คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี ขอแสดง

คว�มยินดีกับ 3 นักเรียน ศูนย์ สอวน. มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�น ี

ประกอบด้วย น�ยพนมไพร  บุญสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ

ราชวิทยาลัยมุกดาหาร ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองและรางวัลผู้แข่งขัน

ที่ได้คะแนนสูงสุดประจำาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น�งส�วณัชนันท ์ 

ช่วงสกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และ 

น�งส�วพิมพก�นต์  พลง�ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

รางวัล จำานวน 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยมี 

น�ยศตภิษัช  ไกรษี ครูเชี่ยวช�ญ โรงเรียนลือคำาหารวารินชำาราบ 

และ ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. ชัชวิน  น�มมั่น ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น

ที่ปรึกษาโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ ที่สร้างชื่อเสียงและนับเป็นอีกหนึ่ง

ความภาคภูมิใจของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เป็นอย่างยิ่ง จากการส่งโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 

เมษายน 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิทยาลัยมุกดาหาร ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จาก “ก�รแข่งขัน

ชีววิทย�โอลิมปิกระดับช�ติ ครั้งที่ 18” 18thThailand Biology 

Olympiad (18th TBO) ระหว่างวันที่ 8 - 11 มิถุนายน 2564 รูป

แบบออนไลน์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

และจากผลงานของนักเรียนทั้ง 3 คน นับเป็นอีกหนึ่งความสำาเร็จ

และความภาคภูมิใจของศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นร.โครงการ วมว. ศูนย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โรงเรียนลือคำาหาญ 
วารินชำาราบ ชนะเลิศการแข่งขันโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

นักเรียน ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “คว้ารางวัลชนะเลิศ
เหรียญทองและรางวัลผู้แข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุดประจำาภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ” การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18
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นร.โครงการ วมว. ศูนย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โรงเรียนลือคำาหาญ 
วารินชำาราบ ชนะเลิศการแข่งขันโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

Awards Received
รางวัลทีได้รับ

มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี เข้�ร่วมโครงก�รและเป็นคณะ

กรรมก�รประกวดผลง�นสหกิจศึกษ�และก�รศึกษ�เชิงบูรณ�

ก�รกับก�รทำ�ง�นดีเด่นเครือข่�ยพัฒน�สหกิจศึกษ�ภ�คตะวัน

ออกเฉียงเหนือตอนล่�ง จัดโดย มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏศรีสะเกษ 

โดยมี รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.อริย�ภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ นำาทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการและเป็นคณะกรรมการ

ตัดสินผลงาน เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษาได้พัฒนาทักษะการนำาเสนอ กระบวนการคิด การแก้ปัญหา

เฉพาะหน้า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายพัฒนานักศึกษา

ระหว่างสถาบันในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งทาง

มหาวทิยาลยัไดพ้จิารณาคดัเลอืกผลงานนกัศกึษา จำานวน 8 ผลงาน 

เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประกวดในรูปแบบการบรรยาย 

(Oral Presentation) ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำานวน 3 

ผลงาน กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการจำานวน 2 

ผลงาน และกลุ่มนวัตกรรมสหกิจศึกษา จำานวน 3 ผลงาน จากผล

งานทั้งสิ้น จำานวน 76 ผลงาน และ 15 สถาบันที่ส่งผลงานเข้าร่วม

การประกวด เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ศรีสะเกษ ผลการประกวดว่าผลงาน น�งส�วกัญญ�พัชร  อินลี และ 

น�งส�วเกษมณี  เหลือนึก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะ

วิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการนำาเสนอผล

งานโครงการสหกิจศึกษารูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) กลุ่ม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในผลงาน “ลดค่�ใช้จ่�ยในก�รขนส่ง

เพื่อกำ�จัดก�กตะกอนจ�กระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย” บริษัท ค�ร์ดิแนล 

เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จำ�กัด และผลงาน น�ยศร�วุธ  ช้�งอ�จ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับสอง การนำาเสนอผลงานโครงการสหกิจศึกษารูป

แบบบรรยาย (Oral Presentation) กลุ่มนวัตกรรมสหกิจศึกษา ใน

ผลงาน “ก�รลดน้ำ�หนักของโคลนผงขี้เหล็กโดยก�รอบลมร้อน

จ�กห้องคอมเพรชเซอร์” บริษัท อัทสุมิเท็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด 

คณะวิทย�ศ�สตร์ ขอแสดงคว�มยินดีกับ นักศึกษ�

ส�ข�วิช�วิทย�ศ�สตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทย�ศ�สตร์ ทั้ง 2 

ผลง�น นับเป็นอีกหนึ่งคว�มภ�คภูมิใจที่นักศึกษ�ได้สร้�งชื่อ

เสียง และขอชื่นชมในคว�มมุ่งมั่นผลิตผลง�นให้เป็นที่ยอมรับ

และประจักษ์ต่อส�ธ�รณชนในครั้ งนี้ของนักศึกษ�ทุกคน

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 
คว้า 2 รางวัล ชนะการประกวดผลงานสหกิจ
ศึกษาฯ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
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Show & Share
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ง�นบริก�รก�รศึกษ� คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย

อุบลร�ชธ�นี จัดกิจกรรม KM ในรูปแบบ Workshop หัวข้อ 

"ก�รใช้ Google Meet ในก�รสอนออนไลน์อย่�งมืออ�ชีพ" 

ผ่าน On-Site ณ ห้องสมาร์ทคลาสรูม และ Online ผ่าน Google 

Meet ให้แก่ คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ โดยมี 

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.สุระ  วุฒิพรหม อาจารย์ประจำาภาควิชา

ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ และ ผอ. โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากร สำาหรับโปรแกรม Google 

Meet เป็นโปรแกรมที่รวมอยู่ใน G Suite for Education ของ UBU 

account ที่ชาว ม.อุบลฯ ใช้ได้ฟรีไม่จำากัดเวลา แต่จำากัดจำานวนที่

ไม่เกิน 100 คน ซึ่งสามารถใช้สอนออนไลน์ทดแทน Zoom ได้เป็น

อย่างดี ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์

และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมจำานวนมากเมื่อวัน

พุธที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ ห้อง Smart room คณะวิทยาศาสตร์

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ปุริม  จ�รุจำ�รัส รองคณบดีฝ่าย

วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. ณัฏฐ์  ดิษเจริญ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.พัชรี  

วงษ�สนธิ์  ดร.อ้อฤทัย  ใจบุญ และ ดร.สุทธน�  ปลอดสมบูรณ ์ 

ตัวแทนกลุ่มวิจัย พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ

นักเรียนโครงก�ร วมว. ศูนย์มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี โรงเรียน

ลือคำ�ห�ญว�รินชำ�ร�บ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 จำานวน 46 คน 

เพื่อบรรยายงานวิจัยภายในคณะ และงานวิจัยเด่น ๆ ของ

คณะที่กำาลังดำาเนินการ เพื่อจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจในการ

จัดทำาโครงงานให้แก่นักเรียน ซึ่งปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ มีกลุ่ม

งานวิจัย รวมทั้งสิ้นจำานวน 13 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 Pure 

and Applied Mathematics กลุ่มที่ 2 Recommender System, 

Big data and blockchain platform, Data mining, Business 

Intelligence, Software development, Anonymity on the web, 

software engineering กลุ่มที่ 3 Computational and Theoretical 

Chemistry กลุ่มที่ 4 Rubber and Polymer technologies กลุ่ม

ที่ 5 Smart sensing and Green analytical technologies กลุ่มที่ 

6 Advanced Nanomaterials for Synthesis, Modification and 

Applications กลุ่มที่ 7 Organic synthesis and natural products 

and its applications กลุ่มที่ 8 Occupational Health and Safety 

Research กลุ่มที่ 9 Environmental Science กลุ่มที่ 10 Diversity 

and Applications of plants and organisms กลุ่มที่ 11 DNA 

marker, fluorescent protein and bioactive compound กลุ่ม

ที่ 12 Glass Technologies, Low-Dimensional Materials and 

Advanced materials และกลุ่มที่ 13 Science, Mathematics and 

Computer Education สำาหรับการพบปะกับนักเรียนครั้งนี้ นักเรียน

มีความเข้าใจรูปแบบและแนวทางการทำาโครงงานยิ่งขึ้น เมื่อวันศุกร์

ที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม Sc 138  อาคารวิจัย ชั้น 1 

งานบริการการศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม 
KM ในรูปแบบ Workshop   
การใช้ Google Meet ในการ
สอนออนไลน์อย่างมืออาชีพ

คณะผู้บริหาร และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ 
พบปะสร้างแรงบันดาลใจจัดทำาโครงงาน 
นักเรียนโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โรงเรียนลือคำาหาญวารินชำาราบ

รองศาสตราจารย์
เสนอ  ชัยรัมย์



Talented Faculty
คณาจารย์ที่มีผลงาน

อาจารย์ท่ีได้รับตำาแหน่งวิชาการสูงข้ึน

รองศาสตราจารย์
เสนอ  ชัยรัมย์
อาจารยประจำาภาควิชาเคมี

รองศาสตราจารย์
ปุริม  จารุจำารัส
อาจารยประจำาภาควิชาเคมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ณฐพล  ทองปลิว

อาจารยประจำาภาควิชา
วิทยาศาสตรชีวภาพ

Tier1 (top5% in Analytical Chemistry)

Tier1 (Process Chemistry and Technology)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กานต์นลินญา  บุญที 

อาจารยประจำาภาควิชา
วิทยาศาสตรชีวภาพ

Talented Faculty ผลงานวิชาการท่ีได้ตีพิมพ์
คณาจารย์ที่มีผลงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ปุริม  จารุจำารัส 
อาจารย์ประจำาภาควิชาเคมี

Mimicking Peroxidase-Like Activity of Nitrogen-Doped Carbon Dots (N-CDs) Coupled 

with a Laminated Three-Dimensional Microfluidic Paper- Based Analytical Device 

(Laminated 3D-µPAD) for Smart Sensing of Total Cholesterol from Whole Blood 

N a t t a s a  K i t c h a w e n g k u l ,  A k a r a p o n g  P r a ko b k i j ,  W i p a r k  A n u t r a s a kd a , 

N u t t a p o n  Yo d s i n ,  S i r i p o r n  J u n g s u t t i w o n g ,  S u t i c h a  C h u n t a ,  M a l i w a n 

Amatatongchai, and  Purim Jarujamrus*  Analytical Chemistry 2021 93 (18), 

6989-6999 ( Impact  factor  6 .986)  DOI :  10.1021/acs.ana lchem.0c05459.  

Q1 ในฐาน Scopus/ISI

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ 
อาจารย์ประจำาภาควิชาเคมี

Formic acid dehydrogenation over single atom Pd-deposited carbon nanocones 

for hydrogen production: a mechanistic DFT study

Nuttapon Yodsin and Siriporn Jungsuttiwonga*,  Molecular Systems Design & 

Engineering, 2021 6, 609-626 (Impact factor 4.894) DOI: 10.1039/d1me00051a. 
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Talented Faculty ผลงานวิชาการท่ีได้ตีพิมพ์
คณาจารย์ที่มีผลงาน

ดร.นุชนาพร พิจารณ์ 
อาจารย์ประจำาภาควิชาเคมี

Microstructural characterization of white charcoal for rapid reduction of chemical 
oxygen demand and automatically adjust pH to neutral in wastewater treatment

Nuchanaporn Pijarn*, Janpen Intaraprasert, Sukanya Ophap, Thanida Uma, Siripan 

Deekarnkol and Warunee Bowornkietkaew, Journal of Materials Research and 

Technology, 13, 2021, 336-345.  (Impact factor 5.039) DOI :10.1016/j.jmrt.2021.04.082.

ดร.เกษริน  สีบุญเรือง 
อาจารย์ประจำาภาควิชาเคมี

In situ self-assembled coating of surfactant-mixed metal hydroxide on Fe3O4@

SiO2 magnetic composite for dispersive solid phase microextraction prior to HPLC 

analysis of triazolefungicides 

Ketsarin Seebunrueng,* Suparb Tamuang, Sukhum Ruangchai, Sira Sansuk and 

Supalax Srijaranai, Microchemical Journal, 168, 2021,106396. (Impact factor 4.821)

รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ แสงสุวรรณ 
อาจารย์ประจำาภาควิชาเคมี

Comparison of microwave-assisted and thermal-heated synthesis of P(HEMA-

co-AM)/PVA interpenetrating polymer network (IPN) hydrogels for Pb(II) removal 

from aqueous solution: Characterization, adsorption and kinetic study 

Warunee Tanan, Sanit Panpinit and Sayant Saengsuwan,*, European Polymer Journal, 

143, 2021, 110193.  (Impact Factor 4.598) DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2020.110193.        

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ 
อาจารย์ประจำาภาควิชาเคมี

Mechanistic insight into catalytic carbon dioxide hydrogenation to formic acid 

over Pt-doped boron nitride nanosheets

Yuwanda Injongkol, Ratchadaree Intayot, Nuttapon Yodsin, Alejandro Montoya and 

Siriporn Jungsuttiwonga*, Molecular Catalysis 2021 510, 111675 (Impact factor 5.062) 

DOI: 10.1016/j.mcat.2021.111675.
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